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Stanowisko Rządu  
wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem 

kapitałowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3230) 
 

 
I. Informacja o projekcie 

Projekt ustawy zmieniającej ustawę o nadzorze nad rynkiem kapitałowym oraz niektóre inne 
ustawy zawiera zmiany dotyczące systemu finansowania kosztów nadzoru nad rynkiem 
kapitałowym. Zmienia strukturę wpływów przeznaczanych na koszty nadzoru, poszerza 
katalog uczestników rynku kapitałowego zobowiązanych do wnoszenia opłat rocznych, 
a także zwiększa katalog opłat jednorazowych.  

Projekt zawiera zmiany ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym, 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, ustawy z dnia 26 października 2000 r. 
o giełdach towarowych, ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym 
i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych, ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach 
inwestycyjnych, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz 
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. 
W konsekwencji zmian ustawowych przewidziano także zmiany na poziomie przepisów 
wykonawczych. W ocenie projektodawców, konieczność nowelizacji tych ustaw wynika 
z zasady zawartej w art. 19 ust. 1 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, zgodnie 
z którą wydatki stanowiące koszty działalności Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) 
i Urzędu KNF są pokrywane z wpłat wnoszonych przez podmioty nadzorowane.  

Projekt uzupełnia obecny model finansowania nadzoru nad rynkiem kapitałowym także przez 
uwzględnienie postępującego procesu wzajemnego przenikania się sektorów rynku 
finansowego.  

Celem zmian jest modyfikacja ukształtowanego dekadę temu obecnego modelu finansowania 
kosztów nadzoru, zgodnie z którym, w praktyce, głównymi płatnikami są Giełda Papierów 
Wartościowych w Warszawie SA (GPW) i Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA 
(KDPW). Uczestnicy GPW i KDPW w dużej mierze ponoszą koszty nadzoru jedynie 
pośrednio, poprzez ich skalkulowanie w opłatach transakcyjnych na rzecz tych podmiotów 
infrastrukturalnych. W opinii projektodawców oznacza to, że obowiązujący model oderwany 
jest od charakterystyki kategorii podmiotów działających na rynku kapitałowym, przychodów 
poszczególnych podmiotów, skali i obszarów ich działalności, co więcej, generuje dla 
podmiotów obciążonych obowiązkiem opłat większe nakłady w czasach kryzysu (bessy), 
z uwagi na brak alternatywnych źródeł finansowania. 

Najistotniejszym skutkiem projektowanej zmiany ma być szersza i bardziej równomierna 
partycypacja poszczególnych grup podmiotów prowadzących działalność na rynku 
kapitałowym w ponoszeniu kosztów nadzoru nad tym rynkiem. Obowiązkiem ponoszenia 
kosztów nadzoru objęte zostaną wszystkie podstawowe grupy podmiotów prowadzących 
działalność na rynku kapitałowym, w tym także te kategorie podmiotów nadzorowanych, 
które dotychczas nie były objęte żadnymi bezpośrednimi opłatami. Projekt przewiduje 
zachowanie dotychczasowego systemu finansowania kosztów nadzoru nad rynkiem 
kapitałowym, tj. funkcjonowanie dwóch źródeł wpłat pochodzących bezpośrednio od 
podmiotów rynku kapitałowego: 
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–  opłat jednorazowych za udzielenie przez KNF zgody, zezwolenia lub podjęcie innej  
czynności o podobnym charakterze,  

–   stałych opłat rocznych.   

Wprowadzenie projektowanych zmian ma jednak doprowadzić do obciążenia bezpośrednimi 
opłatami za nadzór nad rynkiem kapitałowym wszystkich uczestników tego rynku, co w 
efekcie spowoduje zmniejszenie o ponad połowę wysokości opłat rocznych wnoszonych 
przez podmioty infrastrukturalne (GPW  i KDPW).  

 
II. Uwagi ogólne 

Rząd RP popiera rozwiązania służące poprawie funkcjonowania mechanizmów rynku 
finansowego i zapewnienia równych zasad konkurencji dla podmiotów oraz produktów rynku 
finansowego w efekcie równomiernego i solidarnego rozłożenia kosztów nadzoru na jego 
uczestników, dostosowanego do przeobrażającej się struktury podmiotowej rynku oraz  
zachodzących na nim zjawisk.  Zakres, skala i charakter działalności podmiotów wpływają na 
zakres zadań organu nadzoru. Podobnie wpływa pojawianie się nowych podmiotów i rozwój 
rynków pozagiełdowych instrumentów finansowych. 

Uzasadnione jest zapewnienie mechanizmów, których skutkiem będzie obciążenie kosztami 
nadzoru obszarów je generujących. Wprowadzenie kompletnego katalogu podmiotów 
podlegających opłatom rocznym powinno pozwolić na osiągnięcie wyższego stopnia 
proporcjonalności i sprawiedliwości, który byłby bardziej zbliżony do mechanizmów 
stosowanych w pozostałych sektorach krajowego rynku finansowego. Konieczne jest 
zapewnienie, aby opłaty miały odpowiedni wymiar dostosowany do generowanych kosztów 
nadzoru ukazanych w uzasadnieniu poselskiego projektu udziałem procentowym. 

Rząd RP pragnie podkreślić, że zaproponowane w poselskim projekcie ustawy rozwiązania, 
zmierzające do zreformowania obecnie obowiązującego modelu finansowania nadzoru nad 
rynkiem kapitałowym, mogą mieć bardzo istotne znaczenie dla prawidłowego rozwoju tego 
sektora rynku finansowego, w tym dla konkurencyjności rynku jako całości, jak 
i poszczególnych grup uczestników działających na tym rynku. Docelowe rozwiązania 
powinny doprowadzić do: 

- szerszej i bardziej sprawiedliwej partycypacji poszczególnych grup podmiotów 
prowadzących działalność na rynku kapitałowym w kosztach nadzoru nad tym 
rynkiem, 

- objęcia wszystkich podmiotów prowadzących działalność na krajowym rynku 
kapitałowym opłatami na rzecz nadzoru, 

- zapewnienia proporcjonalności obciążeń kosztami nadzoru wobec charakteru i skali 
objętej tym nadzorem działalności, 

- zapewnienia transparentności kosztów ponoszonych w związku z poszczególnymi 
działaniami nadzorczo-kontrolnymi podejmowanymi przez KNF w odniesieniu do 
poszczególnych grup podmiotów oraz segmentów rynku kapitałowego. 

Jest to szczególnie istotne w świetle dyskusji prowadzonych na forum Rady Rozwoju Rynku 
Finansowego działającej przy Ministrze Finansów, gdzie za pożądaną wskazano 
racjonalizację kosztów nadzoru, jako czynnik wpływający na stymulację rozwoju krajowego 
rynku kapitałowego. 
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Docelowe rozwiązania muszą zachować zgodność z ustawodawstwem unijnym, 
a jednocześnie nie mogą osłabiać pozycji konkurencyjnej krajowych podmiotów względem 
podmiotów zagranicznych. Model finansowania nie powinien wprowadzać dodatkowych 
barier dla krajowych podmiotów i wywoływać dyskusji co do „opłacalności” przenoszenia 
swych siedzib do innych jurysdykcji, a wysokość opłat z tytułu nadzoru nad rynkiem 
kapitałowym powinna uwzględniać tylko rzeczywiste nakłady ponoszone przez KNF i Urząd 
KNF z tytułu nadzoru nad poszczególnymi grupami podmiotów działających na rynku. 

Odciążenie podmiotów infrastrukturalnych (GPW i KDPW) nie powinno wiązać się 
nadmiernym obciążeniem pozostałych uczestników (suma opłat bezpośrednich i pośrednich) 
i powinno przyczyniać się do zwiększenia konkurencyjności rynku kapitałowego jako całości. 
Należy unikać wytworzenia zjawiska arbitrażu regulacyjnego, co w konsekwencji mogłoby 
prowadzić do negatywnych skutków dla całej gospodarki.  

Ograniczenie opłat ponoszonych na pokrycie kosztów nadzoru przez GPW i KDPW powinno 
także znaleźć trwałe odzwierciedlenie w wysokości opłat ponoszonych na rzecz GPW 
i KDPW przez podmioty działające na rynku kapitałowym, w szczególności przez domy 
maklerskie – rozwiązania modelowe powinny uwzględniać tego rodzaju opłaty pośrednie.  

Zapewnienie adekwatności opłat do skali działalności podmiotów i całego rynku wpłynie 
pozytywnie na dalszy rozwój rynku kapitałowego i jego krajowych uczestników. W dłuższym 
okresie powinno to się przełożyć na pozytywne skutki dla budżetu państwa, np. dzięki 
pojawianiu się na rynku kapitałowym nowych krajowych podmiotów i rozwojowi dotychczas 
działających. 

 
III. Uwagi szczegółowe 

Co do zasady należy zapewnić większe dopasowanie maksymalnej wysokości opłat do 
zakładanego udziału w budżecie netto poszczególnych kategorii podmiotów w relacji do 
realnych wartości rynkowych (np. wartość aktywów, od których ma być naliczana opłata). 
Można to osiągnąć albo poprzez zmiany na poziomie ustawowym, albo poprzez odpowiednie 
korekty na etapie prac nad aktem wykonawczym. 

Zdanie wstępne aktualnie obowiązującego art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 
o nadzorze nad rynkiem kapitałowym stanowi, że wydatki stanowiące koszty działalności 
Komisji i urzędu Komisji, w wysokości określonej w ustawie budżetowej, w tym 
wynagrodzenia i premie uznaniowe dla Przewodniczącego Komisji, jego zastępców oraz dla 
pracowników urzędu Komisji (…). Z zaproponowanego w poselskim projekcie ustawy o 
zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym oraz niektórych innych ustaw nowego 
brzmienia art. 17 ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym nie wynika, aby wysokość 
kosztów działalności Komisji i urzędu Komisji miała być określona w ustawie budżetowej. 

Na stronie 17 uzasadnienia poselskiego projektu wskazano, odnosząc się do nowego 
brzmienia art. 17 ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym, że w ust. 1 i 2 określone 
zostały wydatki, będące wydatkami budżetu państwa, które będą pokrywane z wpłat 
podmiotów prowadzących działalność na rynku kapitałowym. Wpłaty te zgodnie z ogólnymi 
zasadami będą stanowiły dochody budżetu państwa, które zrównoważą poniesione w danym 
roku budżetowym wydatki. 

Wydaje się jednak, że takie założenie powinno znaleźć odzwierciedlenie nie tylko w projekcie 
uzasadnienia projektu ustawy, ale także w proponowanych przepisach. 
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Mogą pojawić się wątpliwości, czy Komisja (Urząd Komisji) będą działały w formie 
jednostki budżetowej i czy będą je obowiązywały limity wydatków (kosztów) określone 
w ustawie budżetowej. 

KNF jest jednostką budżetową i dysponentem części 70 budżetu państwa. Wysokość 
wydatków KNF nie może przekroczyć limitu wydatków przewidzianego dla tego podmiotu w 
ustawie budżetowej, w której określone są również przewidywane wpływy KNF. 

W związku z powyższym projektowany art. 17 ust. 1 i 2 wymaga przeredagowania w taki 
sposób, aby wynikało z niego w sposób jednoznaczny, że wydatki stanowiące koszty 
działalności KNF, są określane w ustawie budżetowej. 

Nowe brzmienie art. 17 projektu ustawy powinno uwzględniać obowiązującą regulację 
zawartą w art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym, 
upoważniającą Komisję do wydania decyzji określającej wysokość zaległości, w przypadku 
nieuiszczenia w całości lub w części należnych opłat. Zgodnie z art. 3 § 1 ustawy z dnia 17 
czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1619, 
z późn zm.) egzekucję administracyjną stosuje się do obowiązków określonych w art. 2, gdy 
wynikają one z decyzji lub postanowień właściwych organów, albo - w zakresie administracji 
rządowej i jednostek samorządu terytorialnego - bezpośrednio z przepisu prawa, chyba że 
przepis szczególny zastrzega dla tych obowiązków tryb egzekucji sądowej. 

 
1. Ocena skutków prawnych  
Zasadniczym celem projektowanej nowelizacji jest zmiana struktury finansowania kosztów 
nadzoru dostosowująca istniejącą regulację do zmienionej struktury podmiotowej 
uczestników rynku kapitałowego (w tym z innych segmentów rynku finansowego) oraz do 
zmienionych nadzorowanych obszarów wskutek odejścia od przymusu rynku regulowanego 
i rozwoju rynku OTC. Wprowadzenie opłat rocznych dla wszystkich kategorii uczestników 
rynku kapitałowego zaktualizuje w ten sposób zasadę wyrażoną w art. art. 19 ust. 1 ustawy o 
nadzorze nad rynkiem finansowym, zgodnie z którą wydatki stanowiące koszty działalności 
organu nadzoru są pokrywane z wpłat wnoszonych przez podmioty nadzorowane. Podmioty 
nadzorowane uczestniczące w rynku kapitałowym są wymienione w sposób opisowy 
i podmiotowo w otwartym katalogu zawartym w art. 5 ustawy o nadzorze nad rynkiem 
kapitałowym. Obowiązki ponoszenia danin publicznych - opłat rocznych dla tych podmiotów 
muszą być wprowadzone ustawą, co skutkuje zmianą ustaw sektorowych regulujących rynek 
kapitałowy. Nie wprowadza się nowych opłat dla podmiotów z innych sektorów rynku 
finansowego, niemniej w celu uwzględnienia przejawów ich aktywności na rynku 
kapitałowym zmianie ulegnie art. 17 ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym oraz 
stosowne ustawy, w celu pokrycia generowanych wydatków na nadzór kapitałowy z części 
wpływów z dotychczasowych opłat dla banków i sektora ubezpieczeniowego.   

Należy zauważyć, że adekwatne do skali, charakteru i obszaru działalności obciążenie 
podmiotów generujących koszty nadzoru stosownymi opłatami oraz odciążenie podmiotów 
ponoszących opłaty niezależne od nich, zapewni także realizację konstytucyjnych zasad 
proporcjonalności i konieczności danin publicznych.  

Konsekwencją ww. zmian będą także zmiany przepisów wykonawczych.  

 
2. Ocena skutków gospodarczych  
Obniżenie opłat rocznych dla GPW i KDPW skutkujące obniżeniem opłat transakcyjnych dla 
ich kontrahentów powinno spowodować zwiększenie płynności i konkurencyjności rynku 



 5 

kapitałowego jako całości oraz poprawę efektywności wykorzystywania zasobów 
w gospodarce. Jest to równoznaczne z dostosowaniem podziału kosztów nadzoru do modeli 
w rozwiniętych krajach europejskich, gdzie koszty nadzoru ponoszą wszystkie instytucje 
nadzorowane, w tym spółki publiczne, banki, firmy inwestycyjne, obok platform obrotu. 
Z pewnością poprawić powinna się konkurencyjność podmiotowa i produktowa na rynku 
kapitałowym z uwagi na adekwatne rozłożenie obciążeń nadzorczych na podmioty i obszary 
angażujące organ nadzoru. W chwili obecnej podmioty rynku regulowanego finansują nadzór 
rynku pozagiełdowego. Odpowiednie dostosowanie opłat do skali, obszaru, charakteru 
działalności, wysokości generowanych kosztów nadzoru oraz oczekiwane rynkowe obniżenie 
opłat transakcyjnych przed podmioty infrastrukturalne powinno zapewnić uniknięcie zjawiska 
arbitrażu regulacyjnego, które mogłoby prowadzić do negatywnych skutków dla całej 
gospodarki. Inwestorzy zarówno instytucjonalni jak i indywidualni również powinni 
docelowo skorzystać na rozwoju rynku kapitałowego, a także obniżeniu opłat transakcyjnych. 
Zmiany powinny podnieść efektywność funkcjonowania podmiotów na rynku finansowym. 
Powinny przyczynić się do precyzyjnego rozliczania przez Urząd KNF kosztów nadzoru 
i przyporządkowywania ich do poszczególnych kategorii podmiotów finansowych oraz 
publicznego prezentowania tej informacji w przyszłości. 

 
3. Ocena skutków finansowych  
Odciążenie podmiotów infrastrukturalnych z ponoszenia 95% kosztów nadzoru kapitałowego 
do poziomu partycypacji ok. 40% - pozwoli na zbliżenie ich obciążenia do analogicznych 
podmiotów w innych krajach, konkurencyjną politykę opłat, a więc zwiększy 
konkurencyjność polskiego rynku i może przyczynić się do zwiększenia płynności na tym 
rynku. 

Zwiększenie ogólnych kosztów funkcjonowania rynku kapitałowego w początkowym okresie 
powinno ulec zmniejszeniu po adekwatnej rewizji opłat transakcyjnych pobieranych przez 
podmioty infrastrukturalne – GPW i KDPW.  Należy wskazać, że część podmiotów nie 
ponosiła żadnych stałych opłat i dla nich może nastąpić wzrost kosztów działalności. Z uwagi 
na rozłożenie kosztów nadzoru kapitałowego na wiele grup podmiotów obciążenia nie 
powinny znacząco wpływać na koszty prowadzenia ich działalności. Należy przy tym 
wskazać, że większość opłat rocznych wskazanych w projekcie ma charakter maksymalny.  

Zapewnienie adekwatnych opłat do skali działalności podmiotów i całego rynku może 
wpłynąć pozytywnie na dalszy rozwój samego rynku, jak i jego uczestników. Może przełożyć 
się to w długim okresie na pozytywne skutki fiskalne dla budżetu państwa wskutek 
pojawiania się nowych krajowych podmiotów i rozwoju dotychczas działających. 

 
IV. Podsumowanie  

Zaproponowane rozwiązania stanowią właściwy punkt wyjścia do stworzenia docelowego 
modelu finansowania nadzoru nad rynkiem kapitałowym, z uwzględnieniem odpowiednich 
rozwiązań we wskazanych wyżej obszarach, z uwagi na możliwe skutki dla całego rynku 
finansowego.  

Rada Ministrów pozytywnie ocenia przedłożony projekt ustawy, proponując równocześnie 
uwzględnienie przedstawionych w stanowisku zmian. 
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